
■ Omsättningen ökade till            
1.669,8 Mkr (1.398,5 Mkr)

■  Resultatet efter finansnetto ökade 
till 122,9 Mkr (113,2 Mkr) 

■  Resultatet efter skatt ökade till 
83,9 Mkr (81,8 Mkr)

■ Vinsten per aktie uppgick till 
3,54 kr (3,46 kr)

■ Förvärv av norska Northstar AS

■ Omstruktureringsprogram för 
NIBE Element

delårsrapport
1 januari – 30 juni 2005

skapar värme

NIBE
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Omsättningstillväxten under första halvåret uppgick till 19,4% varav den 
organiska tillväxten utgjorde 9,8%. Motsvarande tal under första halvåret i 
fjol uppgick till 31,4% respektive 13,2%.
Den lägre organiska tillväxten förklaras i första hand av att första kvarta-
let i fjol var påverkat av ett betydande produktionssläp från hösten 2003 
samt av en viss avmattning i efterfrågan under inledningen av detta året. 
Efterfrågan under första halvårets senare del har emellertid uppvisat en klar 
förbättring.
Rörelseresultatet uppvisar en förbättring med 14,0% medan resultatet efter 
finansnetto haft en tillväxt med 8,6%.

NIBE Elements volymtillväxt fortsätter trots en mycket turbulent marknad. 
Fortsatt höga materialpriser, prispress samt stora kostnader vid flyttning av 
tillverkning från västra Europa till länder med lägre arbetskraftskostnader 
har emellertid kraftigt försämrat affärsområdets lönsamhet. Vår bedömning 
är att i princip all vår kvarvarande arbetsintensiva produktion i västra Europa 
måste flyttas till länder med lägre arbetskraftskostnader.
Hittills har omstruktureringskostnaderna, uppgående till cirka 12 Mkr enbart 
under första halvåret i år, redovisats i den löpande verksamheten. Den fort-
satta omstruktureringen kommer bland annat att innebära en överflyttning 
av ytterligare cirka 200 årsarbeten till östra Europa och Asien. 
Mot bakgrund av detta har vi beslutat att upprätta en strukturreserv på 
65 – 70 Mkr, vilken kommer att belasta resultatet under kvartal tre.
Den positiva årliga resultateffekten efter genomförd omstrukturering, vilken 
beräknas ta 18 – 24 månader att genomföra, uppskattas till cirka 40 Mkr.

NIBE Villavärmes utveckling under halvåret som helhet är fortsatt stark vad 
gäller såväl den organiska tillväxten som rörelsemarginalutvecklingen.
Det mycket stora intresset för den nya markvärmepumpserien som börjar 
levereras under mitten av augusti känns också mycket stimulerande.
De två senaste förvärvade enheterna METRO THERM och Kaukora fortsät-
ter att utvecklas positivt.

NIBE Brasvärmes lite försiktiga volymutveckling under första halvåret jäm-
fört med motsvarande period ifjol förklaras huvudsakligen av det stora släp 
som affärsområdet hade vid årsskiftet 2003/2004 och som sedan levere-
rades ut under vintern/våren 2004.
Rörelsemarginalen är fortsatt mycket god och intresset för den nya braskamin-
serien som på allvar börjar levereras under tredje kvartalet är glädjande.
Vidare bedöms förvärvet av Northstar-gruppen komplettera affärsområdet på 
ett mycket bra sätt, såväl produkt- som produktionsmässigt.

Utsikter för år 2005
Mot bakgrund av en bedömd långsiktigt god efterfrågan samt genomförda 
investeringar för att öka produktionskapaciteten och förbättra effektiviteten 
hyser vi en fortsatt stark framtidstro. 

Efter en något svagare inledning på året har efterfrågesituationen klart 
förbättrats under första halvårets senare del. Vår bedömning är därför att 
efterfrågan under året som helhet kommer att vara god.

Resultatet från den löpande verksamheten bedöms kunna fortsätta utveck-
las positivt även under 2005. NIBE Elements strukturreserv på 65 – 70 Mkr 
kommer däremot att påverka resultatet under kvartal tre och därmed också 
helårsresultatet.

Tidigare lydelse:
Mot bakgrund av en bedömd långsiktigt god efterfrågan samt genomförda 
investeringar för att öka produktionskapaciteten och förbättra effektiviteten 
hyser vi en fortsatt stark framtidstro. 

Under våren verkar både Sverige och övriga Europa, som är våra huvud-
marknader, konjunkturmässigt ha passerat zenit, vilket gör det något svårare 
att bedöma den kortsiktiga efterfrågeutvecklingen på våra produkter.

Blir avmattningen endast av svagare karaktär år vår bedömning att vi skall 
kunna fortsätta utvecklas positivt även under 2005.

Finansiell information
15 november 2005; Kvartalsrapport januari – september 2005
  6 oktober 2005; Kapitalmarknadsdag
14 februari 2006; Bokslutskommuniké

Rapporterna finns tillgängliga på NIBE Industriers hemsida www.nibe.se 
samma dag de offentliggörs.

Markaryd den 17 augusti 2005

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör

Fortsatt god tillväxt – 
omstruktureringsprogram för NIBE Element
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Delårsrapporten för andra kvartalet 2005 är NIBE-koncernens andra finan-
siella rapport som presenteras i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Den är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket 
är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation 
RR 31 Delårsrapporter för koncerner. 

Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport beskrivs i års-
redovisningen för 2004 på sidorna 52 – 54. Där framgår bland annat att 
IFRS tillämpas från och med 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende 
2004 omräknas i enlighet med de nya principerna med undantag för de 
övergångsregler som gäller för finansiella instrument. 

Samtliga tal och nyckeltal i denna delårsrapport som berörs av övergången 
till IFRS har omräknats. Effekterna av omräkningen av jämförelsetal avseende 
såväl de två första kvartalen 2004 som helåret 2004 beskrivs på sidan 7 i 
delårsrapporten.

Den mest väsentliga övergångseffekten avser avskrivningar på goodwill. 
Goodwill skrivs inte längre av men ett nedskrivningstest genomförs årligen. 
Goodwillposterna prövades för nedskrivning under 2004 men i inget fall 
befanns bokfört värde överstiga återvinningsvärdet.

Minoritetsintresset har omklassificerats så att det ingår som en del inom eget 
kapital i balansräkningen och ingår i nettoresultatet i resultaträkningen.

I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för 
finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005. 

Enligt IFRS 1 skall redovisningen upprättas enligt de IFRS-standarder som 
gäller den 31 december 2005. På grund av att godkännandeprocessen i 
EU ännu inte är avslutad, kan förändringar ske i IFRS, som skulle kunna få 
konsekvenser i den information som lämnas i denna rapport.

Övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning under perioden januari – juni uppgick till            
1.669,8 Mkr (1.398,5 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 19,4%, varav
9,8% var organisk.

Av den totala omsättningsökningen på 271,3 Mkr var 133,8 Mkr för-
värvad.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 122,9 Mkr, vilket inne bär 
en resultattillväxt på 8,6% jämfört med samma period 2004. Resultatet 
efter finans netto uppgick då till 113,2 Mkr. 

Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 19,3% (23,9%).

Investeringar
Koncernen har under perioden januari – juni in ve s  terat 92,2 Mkr 
(92,4 Mkr) i anläggningstillgångar. Investeringarna har genomförts i de 
befintliga enheterna.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital uppgick till 123,6 Mkr (105,4 Mkr). Kassaflödet efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till – 66,4 Mkr (– 32,5Mkr). Ökningen av rörelse-
kapitalet sedan årets ingång med 190,0 Mkr (137,9 Mkr), beror främst 
på lageruppbyggnad inför höstsäsongen.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1.098,7 Mkr. 
Vid årets ingång uppgick motsvarande skulder till 812,5 Mkr. Ökningen 
sedan årets ingång beror på investeringar i koncernens produktionsan-
läggningar samt lageruppbyggnad.

Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid juni månads utgång till
365,1 Mkr mot 382,6 Mkr vid årets in gång. Under perioden har koncer-
nens checkräkningskrediter utökats med 180,7 Mkr.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 32,6%, att jämföras med        
35,7% vid årets ingång och med 32,2% vid motsvarande tid ifjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa koncerngemen-
samma funktioner samt förvärvsfinansiering. Omsättningen uppgick under 
perioden januari – juni till 1,3 Mkr ( 0,9 Mkr) med ett resultat efter finan-
siella poster på 80,0 Mkr (65,6 Mkr). Disponibla likvida medel var vid 
periodens utgång 161,5 Mkr mot 222,4 Mkr vid årets ingång.

Ekonomiska mål
■ Tillväxten skall genomsnittligt uppgå till 20% per år

■ Rörelseresultatet för respektive affärsområde skall, över en 
konjunkturcykel, uppgå till minst 10% av omsättningen

■ Avkastningen på eget kapital skall, över en konjunk tur  cykel, 
uppgå till minst 20% efter schablonskatt

■ Soliditeten i koncernen skall ej understiga 30%.
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KONCERNEN

Nettoomsättning

NIBE Industrier – koncernen
 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 1.669,8 1.398,5 3.432,3 3.161,0

Tillväxt (%) 19,4 31,4 23,2 29,0

varav förvärvad  (%) 9,6 18,2 10,6 14,5

Rörelseresultat (Mkr) 138,1 121,1 382,4 365,4

Rörelsemarginal  (%) 8,3 8,7 11,1 11,6

Resultat efter fin netto  (Mkr) 122,9 113,2 386,9 377,2

Nettovinstmarginal (%) 7,4 8,1 11,3 11,9

Omsättning per geografisk region 

    Norden   69%

    Europa exkl Norden  27%

    Övriga marknader  4%

Resultat efter finansiella poster

januari – juni 2005 (MSEK)
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NIBE Villavärme 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 866,1 672,8 1.786,4 1.593,1

Tillväxt (%) 28,7 57,3 32,7 44,7

Rörelseresultat (Mkr) 97,0 66,3 240,1 209,4

Rörelsemarginal (%) 11,2 9,9 13,4 13,1

Tillgångar (Mkr) 1.518,0 1.050,3 1.518,0 1.347,1

Skulder (Mkr) 1.140,6 698,2 1.140,6 937,3

Investeringar i anl tillg (Mkr) 24,7 29,9 289,5 294,7

Avskrivningar (Mkr) 29,9 22,0 55,0 47,0

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 623,5 Mkr att jämföras med 560,3 Mkr under mot-
svarande period föregående år. Av faktureringsökningen på 63,2 Mkr
hänför sig 31,3 Mkr till förvärv, vilket innebär att den organiska tillväxten 
uppgick till 5,7%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 15,4 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr
för motsvarande period föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal 
på 2,5% jämfört med 5,7% föregående år. Rörelsemarginalen den senaste 
12-månadersperioden uppgår därmed till 4,3%.

Marknaden
Volymmässigt har marknaden sammantaget varit fortsatt stabil under 
andra kvartalet. Utvecklingen varierar dock mycket mellan olika markna-
der och produktgrupper.
Den nordiska marknaden har utvecklats positivt, till stor del beroende på 
en stark projektförsäljning. Utvecklingen på den tyska marknaden har en 
negativ utveckling beroende på en allmänt svag efterfrågan för många 
kundsegment, speciellt inom fordonsindustrin och för konsumentprodukter. 
Bedömningen är att vi sammantaget fortsätter att öka vår marknadsandel.
Inom flera marknadssegment bedriver vi ett intensivt produktutvecklings-
arbete med inriktning på att erbjuda mer kompletta systemlösningar. För 
flera av dessa produkter har provleveranser genomförts under andra 
kvartalet.   

Verksamheten
Prispressen för volymleveranser av element, speciellt för småapparater 
och vitvaror är fortsatt mycket hård. Detta i kombination med fortsatt höga 
råvarupriser är huvudorsaken till den minskade rörelsemarginalen.

För att möta den ökande prispressen genomförs ett omfattande omstruktu-
reringsarbete inom affärsområdet som i huvudsak innebär överflyttning av 
arbetsintensiv produktion till lågkostnadsländer. Omstruktureringen innebär 
stora kostnader i form av såväl avvecklingskostnader som igångkörnings-
kostnader. Hittills har dessa kostnader, som uppgått till cirka 12 Mkr enbart 
under första halvåret, redovisats i den löpande verksamheten.

Den kvarvarande delen av omstruktureringsarbetet kommer bland annat 
att omfatta en överflyttning av ytterligare cirka 200 årsarbeten till enheter 
med lägre arbetskraftskostnader. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att 
upprätta en strukturreserv för dessa kostnader, uppgående till 65 – 70 Mkr. 
Detta kommer att belasta resultatet under tredje kvartalet i år.

Den positiva årliga resultateffekten efter genomförd omstrukturering, vilken 
beräknas ta 18 – 24 månader att genomföra, uppskattas till cirka 40 Mkr. 

Vår bedömning är att vi efter genomförd omstrukturering tillsammans med 
fortsatt intensiv produktutveckling och marknadsbearbetning skall kunna 
uppnå en tillfredställande lönsamhet både på det kvarvarande sortimentet 
i de industriorienterade västeuropeiska enheterna och på det överflyttade 
volymsortimentet.

Omsättning och resultat
Faktureringen uppgick till 866,1 Mkr att jämföras med 672,8 Mkr under mot-
svarande period föregående år. Av faktureringsökningen på sammanlagt
193,3 Mkr hänför sig 102,6 Mkr till förvärv, vilket innebär att den orga-
niska tillväxten uppgick till 13,5%.

Rörelseresultatet uppgick till 97,0 Mkr att jämföras med 66,3 Mkr för mot-
svarande period under föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
11,2% jämfört med 9,9% föregående år. Rörelsemarginalen under senaste 
12-månadersperioden uppgår därmed till 13,4%.

Marknaden
Tillväxttakten i vår försäljning har, efter en något lugnare inledning av året, 
successivt ökat under andra kvartalet på såväl den svenska som utländska 
marknaden.  

Marknadstillväxten för värmepumpar i Sverige har förstärkts under andra 
kvartalet. Fortfarande domineras den svenska värmepumpsmarknaden av 
mark-/bergvärmepumpar men den största procentuella tillväxten har skett 
inom produktområdet uteluftsvärmepumpar. Anledningen till det ökade intres-
set för uteluftsvärmepumpar är bland annat att de har en enklare och billigare 
installation än en mark-/bergvärmepumpsanläggning som dock i gengäld 
genererar en avsevärt högre energibesparing. Även på de flesta av våra 
prioriterade utländska marknader uppvisar värmepumpar en god tillväxt.

Den nordiska marknaden för varmvattenberedare och fjärrvärmeprodukter är 
fortsatt stabil medan däremot den svenska marknaden för konventionella 
villapannor minskar ytterligare jämfört med tidigare år. 

I Tyskland har vår marknadsposition och försäljning klart förstärkts under 
andra kvartalet trots den rådande lågkonjunkturen. Den polska marknaden 
uppvisar för närvarande en stagnation.   

Verksamheten
Andra kvartalet har dominerats av aktiviteter i samband med marknads-
introduktionen av den nya mark-/bergvärmepumpserien som har en bespa-
ringsfaktor överstigande 5,0 och en ny, egenutvecklad styrning. Bland 
annat har ett stort antal installatörer genomgått utbildning. Leveransstarten 
för den nya värmepumpserien äger rum i mitten av augusti.

Verksamheten i de tidigare förvärvade bolagen, danska METRO THERM 
och finska Kaukora, fortsätter att utvecklas positivt. 

Under juni förekom i media en kraftigt vinklad negativ bild av markvärme-
pumpar. Man kunde lätt få uppfattningen att en fjärdedel av alla mark-
värmepumpar havererar inom fyra år, vilket naturligtvis är helt felaktigt för 
såväl våra som för våra konkurrenters värmepumpar. Samtidigt publicera-
des resultatet av en grundligare kundundersökning som genomförts av Kon-
sumentverket, Energimyndigheten och SP där man mer djupgående under-
söker hushållens åsikter om bergvärme. Undersökningen visar att mer än 
91% av de intervjuade kunderna är nöjda med sin bergvärmepump, vilket 
mer överensstämmer med våra egna kundnöjdhetsundersökningar. 

NIBE Element 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 623,5 560,3 1.209,8 1.146,6

Tillväxt (%) 11,3 7,9 10,0 8,3

Rörelseresultat  (Mkr) 15,4 32,2 51,5 68,3

Rörelsemarginal (%) 2,5 5,7 4,3 6,0

Tillgångar (Mkr) 1.138,5 866,0 1.138,5 970,8

Skulder (Mkr) 1.058,5 752,2 1.058,5 844,2

Investeringar i anl tillg  (Mkr) 44,0 48,1 123,9 128,0

Avskrivningar (Mkr) 21,0 17,3 39,8 36,1

NIBE ELEMENT NIBE VILLAVÄRME
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NIBE Brasvärme 2005 2004 senaste 2004
Nyckeltal Kv 1–2 Kv 1–2 12 mån helår

Nettoomsättning (Mkr) 195,2 183,6 463,6 452,0

Tillväxt (%) 6,3 44,7 25,9 45,1

Rörelseresultat  (Mkr) 33,9 30,3 106,6 103,0

Rörelsemarginal (%) 17,4 16,5 23,0 22,8

Tillgångar (Mkr) 299,1 240,4 299,1 296,6

Skulder (Mkr) 104,2 143,1 104,2 80,8

Investeringar i anl tillg (Mkr) 19,0 5,7 63,8 50,5

Avskrivningar (Mkr) 5,8 4,7 11,2 10,1

Omsättning och resultat
Faktureringen ökade under perioden och uppgick till 195,2 Mkr att jämföras 
med 183,6 Mkr under motsvarande period föregående år. Hela fakture-
ringsökningen på sammanlagt 11,6 Mkr är organisk, vilket innebär att 
den organiska tillväxten uppgick till 6,3%.

Rörelseresultatet uppgick till 33,9 Mkr att jämföras med 30,3 Mkr, vilket 
innebär en rörelsemarginal på 17,4% jämfört med 16,5%  under motsva-
rande period i fjol. Rörelsemarginalen under senaste 12-månadersperioden 
uppgår därmed till 23,0%.

Marknaden
Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Sverige är fortsatt god med en något 
starkare avslutning på andra kvartalet än föregående år. Totalmarknaden 
har planat ut på en förhållandevis hög nivå under innevarande år efter 
flera års kraftig tillväxt i branschen. Vår egen försäljning i Sverige under 
första halvåret motsvarar fjolårets nivå.

Försäljningen i Norge, Finland, Danmark och Tyskland, som för närvarande 
är våra prioriterade utlandsmarknader, har utvecklats mycket positivt. 
Detta trots att totalmarknaden för brasvärmeprodukter i dessa länder i stort 
sett inte har någon tillväxt jämfört med föregående år. 

Marknadssatsningarna har intensifierats med nyetablering i flera länder 
under första halvåret. Detta kommer att innebära en fortsatt ökad andel 
utlandsförsäljning under resten av året. 

Verksamheten
Marknadsintroduktionen av vår nya modellserie under varumärket Handöl är 
nu genomförd på samtliga marknader och intresset har genomgående varit 
mycket positivt. Produkterna som har ett helt nytt formspråk och djärv design 
kompletterar väl vårt befintliga produktsortiment, vilket kommer att innebära 
fortsatta möjligheter till marknadsandelstillväxt inom produktsegmentet lätta 
braskaminer. Leveranserna av de nya produkterna påbörjas under tredje 
kvartalet och de kommer därmed att vara tillgängliga för slutkonsument under 
höstsäsongen. 

Produktionstakten har varit hög och jämn under första halvåret, vilket möjlig-
gjort en planerad lageruppbyggnad av färdiga produkter. Förutsättningarna 
är därför goda för marknadsmässiga leveranstider och god leveranssäker-
het under högsäsong.  

I juli förvärvades norska Northstar AS som är en av Europas ledande tillver-
kare av betongomramningar till eldstäder och som har ett eget sortiment av spis-
insatser. Bolaget har en årsomsättning på cirka 130 Mkr och 170 anställda, 
huvudsakligen vid produktionsanläggningen i Polen. Förvärvet innebär att 
NIBE Brasvärme får ett ännu starkare sortiment samtidigt som vår marknads-
position i norra Europa förstärks. Konsolidering sker från och med augusti 
2005. 
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KONCERNENS UTVECKLING

Koncernens resultaträkning  kvartal 2 kvartal 2 jan – juni jan – juni senaste helår
(Mkr) 2005 2004 2005 2004 12 mån 2004

Nettoomsättning 868,9 704,6 1.669,8 1.398,5 3.432,3 3.161,0
Kostnad för sålda varor – 617,5 – 491,0 – 1.187,9 – 985,6 – 2.373,1 – 2.170,8

Bruttoresultat 251,4 213,6 481,9 412,9 1.059,2 990,2

Försäljningskostnader – 139,0 – 115,9 – 261,1 – 218,0 – 514,2 – 471,1
Administrationskostnader – 57,0 – 40,7 – 107,1 – 87,8 – 196,3 – 177,0
Övriga intäkter 13,2 4,6 24,4 14,0 33,7 23,3

Rörelseresultat 68,6 61,6 138,1 121,1 382,4 365,4

Finansiellt netto – 6,3 – 1,8 – 15,2 – 7,9 4,5 11,8
Resultat efter finansiellt netto 62,3 59,8 122,9 113,2 386,9 377,2

Skatt – 19,9 – 17,9 – 39,0 – 31,4 – 105,3 – 97,7

Nettoresultat 42,4 41,9 83,9 81,8 281,6 279,5

Minoritetens andel i nettoresultatet 0,4 0,4 0,8 0,5 1,4 1,1
Planenliga avskrivningar ingår med 29,1 23,2 58,4 45,6 109,3 96,5

Koncernens balansräkning i sammandrag
  30 juni 30 juni 31 dec
(Mkr)  2005 2004 2004

Immateriella anläggningstillgångar  318,5 193,4 304,7
Materiella anläggningstillgångar  933,1 700,0 875,7
Finansiella anläggningstillgångar  18,7 57,6 10,6

Summa anläggningstillgångar  1.270,3 951,0 1.191,0

Varulager  834,2 646,1 690,2
Kortfristiga fordringar  642,2 477,9 525,4
Kortfristiga placeringar  0,5 2,6 0,9
Kassa och bank  110,1 76,3 88,6

Summa omsättningstillgångar  1.587,0 1.202,9 1.305,1

Summa tillgångar  2.857,3 2.153,9 2.496,1

Eget kapital  930,1 694,6 891,6
Avsättningar  200,4 173,0 192,7
Långfristiga skulder, icke räntebärande 27,8 3,2 34,1
Långfristiga skulder, räntebärande  980,6 733,3 708,6
Kortfristiga skulder, icke räntebärande 621,2 498,8 586,9
Kortfristiga skulder, räntebärande  97,2 51,0 82,2

Summa eget kapital och skulder  2.857,3 2.153,9 2.496,1

   
Nyckeltal  jan – juni jan – juni helår
  2005 2004 2004

Tillväxt % 19,4 31,4 29,0

Rörelsemarginal % 8,3 8,7 11,6

Nettovinstmarginal % 7,4 8,1 11,9

Investeringar i anläggningstillgångar Mkr 92,2 92,4 418,9

Disponibla likvida medel Mkr 365,1 244,0 382,6

Rörelsekapital, inkl kassa och bank Mkr 868,6 653,1 636,0

Räntebärande skulder/Eget kapital % 118,1 116,1 91,1

Soliditet % 32,6 32,2 35,7

Avkastning på sysselsatt kapital % 15,2 18,1 27,1

Avkastning på eget kapital % 19,3 23,9 34,8

 
Förändring i eget kapital
  jan – juni jan – juni helår
(Mkr)  2005 2004 2004

Ingående eget kapital  891,6 646,9 646,9
Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) 3,3 5,5 5,5
Justerat ingående eget kapital  894,9 652,4 652,4
Utdelning till aktieägare  – 70,4 – 43,4 – 43,4
Marknadsvärdering av kommersiella 
valutaterminskontrakt efter avdrag för skatt – 4,3 0,0 0,0
Omräkningsdifferens 2)  26,0 3,8 3,1
Årets vinst  83,9 81,8 279,5

Utgående eget kapital 3)  930,1 694,6 891,6

1) Från den 1 januari 2005 tillämpas IAS 39 Finansiella instrument. Ingående eget 
kapital 2005 har, som en effekt av detta, ökat med 3,3 Mkr efter avdrag för 
skatt. Justeringar avseende 2004 förklaras under rubriken ”IFRS inverkan på eget 
kapital 2004” på sidan 7. 

2) Omräkningsdifferensens fördelning jan – juni jan – juni helår
(Mkr)  2005 2004 2004

 Omräkning av utländska dotterföretag 33,7 4,5 2,9
Lån till dotterföretag  2,8 – 0,1 – 1,4
Valutahedge  – 10,5 – 0,6 1,6

Summa  26,0 3,8 3,1

3) Minoritetens andel utgör 4,3 Mkr vid periodens utgång mot 3,3 Mkr vid årets 
ingång. 

Data per aktie  jan – juni jan – juni helår
  2005 2004 2004

Nettovinst per aktie 
(totalt 23.480.000 aktier)  kr 3,54  3,46  11,86

Eget kapital per aktie kr 39,43  29,47  37,83

Balansdagens börskurs kr 199,00 140,00 184,00

Kassaflödesanalys
  jan – juni jan – juni helår
(Mkr)  2005 2004 2004

Kassaflöde från löpande verksamhet  123,6 105,4 381,8
Förändring av rörelsekapital  – 190,0 – 137,9 – 82,0
Investeringsverksamhet  – 92,2 – 92,5 – 305,1
Finansieringsverksamhet  185,7 119,2 11,4
Kursdifferens i likvida medel  – 5,6 0,6 1,0

Förändring av likvida medel  21,5 – 5,2 7,1
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 Resultaträkning koncernen
 2005 2004 2003
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2  Kv 3 Kv 4

Nettoomsättning 800,9 868,9 693,9 704,6 785,0 977,5 555,8 574,1 812,7

Rörelsekostnader – 731,4 – 800,3 – 634,4 – 643,0 – 673,0 – 845,2 – 515,9 – 503,6 – 707,3

Rörelseresultat 69,5 68,6 59,5 61,6 112,0 132,3 39,9 70,5 105,4

Finansiellt netto – 8,9 – 6,3 – 6,1 – 1,8 + 16,4 + 3,3 – 0,3 – 5,7 – 7,2

Resultat efter finansiellt netto 60,6 62,3 53,4 59,8 128,4 135,6 39,6 64,8 98,2

Skatt  – 19,1 – 19,9 – 13,5 – 17,9 – 27,6 – 38,7 – 12,4 – 19,6 – 31,8

Nettoresultat  41,5 42,4 39,9 41,9 100,8 96,9 27,2 45,2 66,4

Nettoomsättning affärsområdena 
 2005 2004 2003
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2  Kv 3 Kv 4

NIBE Element 304,1 319,4 275,9 284,4 268,2 318,1 260,3 247,1 292,3

NIBE Villavärme 394,2 471,9 321,9 350,9 422,7 497,6 242,0 262,6 410,3

NIBE Brasvärme 109,9 85,3 104,2 79,4 97,7 170,7 58,8 69,1 115,6

Koncernelimineringar – 7,3 – 7,7 – 8,1 – 10,1 – 3,6 – 8,9 – 5,3 – 4,7 – 5,5

Koncernen  800,9 868,9 693,9 704,6 785,0 977,5 555,8 574,1 812,7

Rörelseresultat affärsområdena 
 2005 2004 2003
(Mkr)  Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2  Kv 3 Kv 4

NIBE Element 11,7 3,7 18,3 13,9 18,1 18,0 8,1 14,7 15,7

NIBE Villavärme 41,6 55,4 28,3 38,0 72,5 70,6 29,2 44,5 59,9

NIBE Brasvärme 19,5 14,4 16,1 14,2 24,7 48,0 6,4 13,6 33,3

Koncernelimineringar – 3,3 – 4,9 – 3,2 – 4,5 – 3,3 – 4,3 – 3,8 – 2,3 – 3,5

Koncernen  69,5 68,6 59,5 61,6 112,0 132,3 39,9 70,5 105,4

KVARTALSDATA

IFRS inverkan på eget kapital 2004
  jan – juni 2004 jan – juni 2004 helår 2004 helår 2004
(Mkr) enligt IFRS enligt kvartalsrapport enligt IFRS enligt årsredovisning

Ingående eget kapital 2004-01-01 646,9 646,9 646,9 646,9
Effekt av ändrad redovisningsprincip 1) 3,3 0,0 3,3 3,3
Effekt av ändrad redovisningsprincip 2) 2,2 0,0 2,2 0,0
Justerat ingående eget kapital 2004-01-01 652,4 646,9 652,4 650,2
Utdelning till aktieägare – 43,4 – 43,4 – 43,4 – 43,4
Omräkningsdifferens 3,8 3,8 3,1 3,1
Periodens vinst 3) 81,8 70,8 279,5 255,3

Utgående eget kapital 694,6 678,1 891,6 865,2

1) Eget kapital har ökat 3,3 Mkr som en effekt av tillämpningen av IAS 19 Employee benefit.
2) Eget kapital har ökat 2,2 Mkr som en effekt av minorietsandelarnas omrubricering.
3) IFRS inverkan på periodens vinst framgår av nedanstående tabell.

  jan – juni 2004 helår 2004

Periodens vinst enligt svenska redovisningsprinciper 70,8 255,3
Avskrivning av goodwill 11,3 24,8
Minoritetsintresse 0,5 1,1
Uppskjuten skatt på IFRS justeringar – 0,8 – 1,7

Periodens vinst enligt IFRS 81,8 279,5

Effekter av övergången till IFRS

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. För information om definitioner hänvisas till årsredovisningen för år 2004.
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Visionen är att vara ett värmeföretag i världs-

klass.

Affärsidén är att erbjuda marknaden hög-

kvalitativa och innovativa värmeprodukter. 

Basen för detta är NIBE-koncernens breda 

kunnande inom utveckling, tillverk ning och 

marknads föring.

NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag 

som bedriver verksamhet inom tre olika affärs-

områden; NIBE Element, NIBE Villavärme och 

NIBE Brasvärme. 

NIBE skapar värme


